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Tisztelt medgyesi és 
bánkúti Polgártársam! 
Kedves Barátom!

Engedje meg, hogy 
köszönetemet és tiszte-
letemet fejezzem ki, ab-
ból az alkalomból, hogy 
2014. október 12-én részt 
vett az önkormányzati 
választáson, élt szavazati 
jogával függetlenül attól, 
hogy kire, kikre szavazott. 

Amennyiben engem 
tisztelt meg szavazatával, azt megkülönböztetett tisz-
telettel köszönöm és ígérem, hogy mindent megteszek 
Medgyesegyháza és Bánkút fejlődése, Ön és családja 

jobb, biztonságosabb, és kiszámítható jövője ér-
dekében. 

Tisztában vagyok a reám váró feladat súlyával, 
átérzem annak felelősségét is, tudom, hogy csak 
közös erővel, együttműködve lehetünk sikeresek! 

A jövőbeli döntéseket, azok előkészítését, minden 
megválasztott képviselő legteljesebb bevonásával, 
közösségeink nyilvánossága előtt, azok véleményé-
re támaszkodva, átlátható módon kívánom előkészí-
teni, majd demokratikusan meghozni. 

Ehhez kérem az Ön támogatását, közreműködé-
sét, aktív részvételét és folyamatos figyelmét.

Köszönettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

polgármester

2010-ben már a választások kiírását megelőzően, kellő 
mérlegelés és megfontolás után úgy döntöttem, hogy 20 év 
után nem indulok a választáson. A négy év gyorsan eltelt, ez 
idő alatt kellő távolságból követtem a medgyesi közélet ese-
ményeit, történéseit, de azokban nem vettem részt. Terveim 
között nem is szerepelt a választásokon, jelöltként való rész-
vétel. Ahogy haladt előre az idő és közeledett a 2014. október 
12-i választás, úgy növekedett a megtisztelő megkeresések, 
biztatások száma, gyakorisága. Személyes találkozásokon, 
telefonbeszélgetéseken, megkereséseken, internetes levele-
zéseken egyre többen kértek, biztattak, hogy polgármester 
jelöltként induljak a választáson. Úgy éreztem, hogy ez is-
mét egy különleges, megtisztelő lehetőség nem mondhatok 
nemet, mert sokan várnak, számítanak rám. 

Így lettem „polgármesterjelölt”. 
A választási kampány alatt hihetetlen mértékű szeretetet, 
bizalmat, aktív támogatást tapasztaltam, számos megható 
találkozásban, beszélgetésben volt részem.

Gyorsan elszállt az idő és szinte észrevétlenül jött el 2014. 
október 12., az önkormányzati választás. Kétségek között, 
de optimista bizakodással telt el a nap és a szavazóurnák le-
zárását követően pár órával megszületett az eredmény, ami 
életem újabb kimagasló, emlékezetes eseménye. 
Az öröm, a hála, a választók iránt érzet tisztelet felemelő 
érzései után, azonnal átéreztem a feladat, a felelősség súlyát, 
amelynek minden körülmények között meg kívánok felelni. 

Nyitott vagyok az együttműködésre, a közös munkára, 
amelyben mindenkire számítok!

Az első napok, a kezdetek….
A medgyesi és bánkúti polgárok bizalmának köszönhetően abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 
1990 – 2010 között, öt választási cikluson keresztül lehettem Medgyesegyháza polgármestere. Csodálatos, felejt-
hetetlen időszak, korszak volt. Kiváló önkormányzati képviselőkkel, hivatali dolgozókkal, nagyszerű polgárok-
kal dolgozhattam együtt, a közös munkával kiemelkedő eredményeket értünk el. Sokan közülük ma már nem 
lehetnek velünk, ez alkalommal is kegyelettel, tisztelettel emlékezem rájuk. Ezért az időszakért, a megtisztelő 
bizalomért, a támogatásokért örökre hálás leszek Medgyesegyháza és Bánkút polgárainak, egyházainak, civil 
szervezeteinek, településünk közösségeinek.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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A helyi Választási Bizottság éjfél után, október 13-án adta 
ki az eredményről a határozatát, amely 3 nap, 72 óra után 
„emelkedett jogerőre”. 

A megbízólevelet a helyi Választási Bizottság Elnöké-
től október 17-én délelőtt vettem át, a képviselő testület 
tagjaival együtt. Ezt követően már meg is kezdhettem mun-
kámat. Az első hivatalos „szereplésem” az volt, hogy ezen a 
napon délelőtt 10 órától beszélgetésre, egyeztetésre hívtam a 
megválasztott, hat önkormányzati képviselőt. A gratulációt 
követően áttekintettük az október 21-re kitűzött alakuló ülés 
napirendjeit, fontosabb feladatait. 

Október 20-án, délelőtt 9 órakor került sor az át-
adás-átvételi dokumentumok aláírására, átvételére. Ez 
egy tekintélyes több száz oldalas dokumentáció, számos 
fontos  adathalmazzal, táblázattal, kimutatással, szerződés-
sel, dokumentumokkal, amelyek részletes tanulmányozása, 
majd objektív értékelése jelentős időt vesz igénybe. Termé-
szetesen a megismerés, az értékelés után a képviselő testü-
letet, Medgyesegyháza polgárait, nyilvános ülésen, majd a 
helyi sajtóban, az önkormányzat internetes oldalán tájékoz-
tatni fogom a tapasztalatokról, megállapításokról. 

A már eddig megismert számok, adatok is jelzik, hogy 
komoly feladat, közös gondolkodás, közös cselekvés 
szükséges a pénzügyi helyzet stabilizálásához, normali-
zálásához, a jelenleg hiányzó források előteremtéséhez! 

Megismertem, hogy a 2014. évi önkormányzati költség-
vetésben az szerepel, hogy a képviselő testület 57 millió hi-
ánnyal tervezte költségvetését. Ez azt jelenti, hogy a 2014. 
évre elfogadott költségvetésből 57 millió hiányzik a törvé-
nyekben előírt kötelező feladatok ellátásához! 

Ezt a hiányt esetleg csökkentheti, a pénzmaradvány, 
amely egyes előirányzatokon esetlegesen keletkezhet, de 
erről még nincsenek megbízható adatok. A hiányt az előző 
képviselő testület pályázat benyújtásával tervezte megszün-
tetni, be is lett nyújtva az erre vonatkozó pályázati anyag, 
amelyről majd decemberben születik döntés. Az önkor-
mányzat számlatartozásai, ki nem fizetett számlái, 83 
068 380 Ft-t tesznek ki, a fennálló hitelek összege 181 
901 101 Ft., amelyből a 2014. október 18.-án fennálló tar-
tozás 109 340 580 Ft. A jelzett hitelek többsége az elnyert 
energetikai pályázatok támogatásának megelőlegezésére 
szolgál, mivel az elnyert pályázatok „utófinanszírozá-
súak”, míg a maradék 19 000 000 folyószámlahitel, az 
átmeneti likviditási problémák kezelésére szolgál. Az aktí-
vumok oldalán olvasható, hogy a 2014. október 18-ai adatok 
szerint az önkormányzat számláin 37 483 622 Ft. van, az 
önkormányzat követelései 26 791 402 Ft.-ot tesznek ki, 
amelyet minél hamarabb be kell szedni. Ebből az ösz-
szegből 17 175 951 Ft. az adók és egyéb hátralékok össze-
ge. Az átadási dokumentáció pénzügyi fejezetében szerepel 
az is, hogy az önkormányzat, illetve a képviselő testület 
összesen 48 371 439 Ft. értékben vállalt „kézfizető ke-
zességet” egyesületek, alapítványok által elnyert pályázatok 
előfinanszírozására,  felvett hitelek megtérítésére. 

2014. október 21-én kedden, 15 órára hívtam össze az 
újonnan választott képviselő testület ünnepélyes alakuló 
ülését. 

Az  alakuló ülésen egyhangúlag került megválasztás-
ra az alpolgármester, Sütő Mária Márta személyében. 
Megalakításra került a Pénzügyi- és Gazdasági Bizott-
ság, amelynek egyhangúlag választották elnökévé Dusik 
János képviselőt. A képviselő testület megalakította az 
Egészségügyi- és Oktatási Bizottságot is, mely elnöké-
nek egyhangúlag lett megválasztva Farkas Gyula képvi-
selő. Ezúton is tisztelettel gratulálok a megválasztott képvi-
selőknek, az egyhangúlag megválasztott alpolgármesternek 
és bizottságok tagjainak, elnökeinek. Eredményes, sikeres 
munkát kívánok!

2014. október 22-én, délelőtt 10 órától a Művelődési 
Házban került megrendezésre az 1956-os Forradalom- és 
Szabadságharc, és a Magyar Köztársaság kikiáltásá-
nak évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemléke-
zés. Nemzeti ünnepünkön az emlékezetes ünnepi műsort a 
Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ 8. osztályos 
tanulói adták elő. 

A diákoknak és tanáraiknak, nevelőiknek köszönöm 
az ünnepi megemlékezést! Ezt követően ünnepi beszédet 
mondtam, majd a Polgármesteri Hivatal falán lévő, az 1956-
os Forradalom- és Szabadságharc emléktáblánál, elhelyez-
tük a megemlékezés és a kegyelet koszorúit. Az emléktáb-
lánál Vermes Rita a Schéner Mihály Oktatási és Nevelési 
Központ igazgatója mondott beszédet.

Így teltek az önkormányzati választást követő napok. A 
jövőben minden fontos eseményről folyamatosan tájékoz-
tatni fogom Medgyesegyháza és Bánkút polgárait, előre is 
köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. 
október 12. napján megtartott választás eredményéről.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2014. augusztus 15-én választotta meg a Helyi Vá-
lasztási Bizottság tagjait. Működésük során 56 határozatot 
hoztak, köztük jelöltek nyilvántartásba vételét, sorsoláso-
kat, szavazólap elfogadásokat, eredmény megállapításokat, 
egy esetben kifogást bíráltak el.

Elmondható, hogy Medgyesegyházán a választások 
eredményesen és jogerősen lezárultak.

A választás napján a településen 3055 fő volt névjegy-
zékben, ebből szavazóként 1824 fő jelent meg, ez a válasz-
tásra jogosultak 59,7 %-a. 

A polgármester választáson 4 jelölt indult, 1804 érvényes 
szavazatot adtak le. A választást 945 érvénes szavazattal 
Dr. Nagy Béla György független jelölt nyerte. 

A települési képviselők választásán 23 jelölt indult, a le-
adott érvényes szavazólapok száma 1779 db. A települési 
képviselők választásán a 6 legtöbb szavazatot szerző jelölt 
nyert mandátumot. 

A megválasztott képviselők

Sütő Mária Márta, FIDESZ-KDNP  664 szavazat
Dusik János, MSZP- DK-EGYÜTT  650 szavazat
Király Gyöngyi Ilona, FIDESZ-KDNP 568 szavazat
Nagy Attila, FÜGGETLEN   940 szavazat
Kraller József, FIDESZ-KDNP  746 szavazat
Farkas Gyula, FÜGGETLEN  885 szavazat

Ezen a napon került lebonyolításra a nemzetiségi ön-
kormányzati választás is. Településünkön helyi nemzeti-
ségi önkormányzati képviselő választás a román és szlo-
vák nemzetiség vonatkozásában került megtartásra. A 
nemzetiségi választásokkal kapcsolatosan a bizottság 18 
határozatot hozott. 

Mindkét választás eredményes és jogerős.
51/2014. (X.12) sz. határozattal hozott döntést a Helyi 

Választási Bizottság a román települési nemzetiségi ön-
kormányzati választás eredményéről. 

A névjegyzékben 70 választópolgár szerepelt szavazó-
ként 50 fő jelent meg, 71,4 %-os részvételi aránnyal. Az ér-
vényes szavazólapok száma 48 volt. 7 jelölt indult, melyből 
a 3 legtöbb szavazatot szerző jelölt lett képviselő. 

A megválasztott képviselők

Varga Sándorné                 45 szavazat
Negrea Constantin Dániel  46 szavazat
Misur György   46 szavazat

Mindannyian az „Összefogás a Magyarországi 
Románokért” Egyesület jelöltjei voltak.
52/2014. (X.12) sz. határozattal döntött a Helyi Választási 
Bizottság a szlovák települési nemzetiségi önkormányzati 
választás eredményéről. 

A névjegyzékben 78 választópolgár szerepelt, szavazó-
ként 63 fő jelent meg, ez 80,76 %. Az érvényes szavazó-
lapok száma 61 volt. 5 jelölt indult, melyből a 3 legtöbb 
szavazatot szerző jelölt lett képviselő. 

A megválasztott képviselők

Nyáriné Szlávik Mária               52 szavazat
Gyivicsán Andrásné  47 szavazat
Laczó András   50 szavazat

Mindannyian a Magyarországi Szlovák Szervezetek 
Uniója Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége közhasznú szervezet jelöltjei voltak. 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Helyi Választási Iroda vezetője

KÉT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ALAKULT
Medgyesegyházán 2014.  10. 27-én alakultak meg a tele-
pülési nemzetiségi önkormányzatok. Szlovák nemzetisé-
gi önkormányzat 1998-tól működik a városunkban. Először 
Zsíros Márta volt az elnök, majd 2005-től  a most is elnökké 
választott  Nyáriné Szlávik Mária. Alelnök lett Gyivicsán 
Andrásné, tag Laczó András.

Román nemzetiségi önkormányzat 2002-ben alakult la-
kóhelyünkön. Azóta  elnök, a most is újraválasztott Negrea 
C. Dániel. Alelnök Varga Sándorné, tag Misur György 
lett. Gratulálunk!

Az alakuló ülésen, az eskütételen részt vett Dr. Nagy 
Béla, polgármester úr is, aki méltatta a nemzetiségi ön-
kormányzatok eddigi tevékenységét, nagyon sok sikert kí-
vánt, valamint felajánlotta segítségét és együttműködését 
a jövőben.                S.M.M.
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben október elsejét az idősek 
világnapjává nyilvánította. Településünkön hagyomány-
nyá vált, hogy az Idősek világnapja alkalmából egyhetes 
rendezvénysorozattal köszöntjük azokat, akik a munkával 
eltöltött küzdelmes évek után nyugdíjasként élnek közöt-
tünk. Az idősek hete rendezvényei lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a fiatalabb generációk kifejezzék tiszteletüket, 
megbecsülésüket, szeretetüket a településen élő idős em-
berek felé, ugyanakkor jó alkalmat teremtenek a kikap-
csolódásra, szórakozásra is. 

A rendezvénysorozat nyitó napján Ruck Márton, pol-
gármester köszöntőjét követően a Schéner Mihály Álta-
lános Iskola műsorát nézhették meg az idősek. Másnap 
az Idősek Otthonába vártuk vendégeinket, ahol a Bol-
dog Otthon Alapítvány bábelőadását tekintettük meg, 
majd a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének dalköre szórakoztatta az időseket. Az in-
tézmény dolgozói almás süteménnyel vendégelték meg 
a program résztvevőit. Mindannyiunk örömére a tele-
pülésről is sokan ellátogattak rendezvényünkre, így az 
otthonban élő idősek régi ismerősökkel találkozhattak, 
szórakozhattak együtt. Szerdán a Művelődési Házban 
Susánszki Zsolt, rendőr alezredes, a helyi Rendőrőrs 
munkatársa tartott előadást az időskorúak sérelmére el-
követett bűncselekmények megelőzésével kapcsolatban. 
Az előadás után filmvetítés volt. A rendezvénysorozat 
negyedik napján a helyi Idősek Klubja várta a vendé-
geket. Itt a Schéner Mihály Általános Iskola diákjainak 
zenés műsorával, valamint a Medgyesegyháza és Bán-
kút Mozgáskorlátozottak Egyesületének bohózataival 
szórakoztattuk az időseket. 

A műsorokat követően jó hangulatú tombolahúzás kö-
vetkezett. Az Idősek Klubja dolgozói szendviccsel, teá-
val vendégelték meg a résztvevőket. A rendezvénysoro-
zat záró napján a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
a Jókai Színház művészeinek zenés műsorával, valamint 
megvendégeléssel köszöntötte az időseket.  

Ezúton mondunk köszönetet a Schéner Mihály Általános 
Iskola diákjainak és pedagógusainak, a Medgyesegyháza 
és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Boldog 
Otthon Alapítványnak a színvonalas műsorokért, Su-
sánszki Zsolt rendőr alezredesnek az előadásért. A prog-
ramok megvalósítását helyi vállalkozások is segítették, 
köszönjük a Hubertus Vadásztársaság, a Gold Irodaszer, 
a Virágvarázs, a Skorpió üzlet, a Goods Market, a Stangli 
Sütöde felajánlásait melyekkel hozzájárultak a résztevők 
megvendégeléséhez, a tombolatárgyak összeállításához.  
Köszönjük a Kész Kft. segítségét.  Köszönöm a Gondo-
zási Központ dolgozóinak munkáját, hiszen mindennapi 
feladataik elvégzésén túl aktívan részt vettek a fenti prog-
ramok szervezésében és lebonyolításában, a sütemények 
szendvicsek elkészítésében.

A település idős polgárainak Márai Sándor szavaival kí-
vánunk sok örömet, derűt és jó egészséget:

„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Mészárosné Hrubák Mária 
intézményvezető

TELEPÜLÉSÜNK IDŐS POLGÁRAIT KÖSZÖNTÖTTÜK KÖSZÖNET

A Medgyesegyháza Sportegyesület Labdarúgó 
Szakosztályának vezetése és tagsága nevében szeret-
ném megköszönni a leköszönő városvezetésnek azt a 
támogatást, melyet a szakosztály elindításában nyúj-
tott. 
Külön köszönet Ruck Mártonnak, az elhivatottságá-
ért, amivel segítette munkánkat! 

Ezúton szeretnék gratulálni Dr. Nagy Béla, polgár-
mester úrnak, valamint a megválasztott képviselőknek. 
Munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánok a jövő-
beni együttműködés reményében!
Sportbaráti tisztelettel: 

Uhrin Pál, labdarúgó szakosztály vezető

GRATULÁLUNK!

A Bozsik- programban nyújtott kiemelkedő szakmai mun-
kájukért ketten vehettek át elismerést Békés megyéből 
2014. október 4-én Telkiben, a 600 gyermek részvételével 
lezajlott tanévnyitó fesztiválon. 

A medgyesegyházai Nagy Attila és Szabó András 
edzőknek az MLSZ nevében Nyilasi Tibor és Majoros 
Attila szakmai igazgató adták át a díjat.

képforrás- https://www.facebook.com/

KÖSZÖNJÜK!
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskor-
látozottak Egyesülete az elmúlt évi SZJA 
1%-os felajánlásokból 16. 322.-Ft-ot kapott.
Az összeget a szociálisan rászorulók segíté-
sére fordítjuk.

Szabó Györgyné, egyesületi elnök

SPECIÁLIS REGIONÁLIS VERSENY
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség illetve a Békés Megyei 
Körös-menti Szociális Centrum, Szarvas, Magyarbánhegyesi 
telephelye az idén már második alkalommal tartotta városunk-
ban regionális tollaslabda versenyét.

Medgyesegyházán a sportcsarnokunk adott otthont az ese-
ménynek, melynek célja versenylehetőség biztosítása értelmileg 
sérült sportolóknak, az SO mozgalom és a tollaslabda népsze-
rűsítése.

Ezúton is szeretném megköszönni Ruck Mártonnak, Király 
Gyöngyinek, Kocziszki Mihálynak és Kovács Zoltánnak a Spe-
ciális Regionális Tollaslabda verseny lebonyolításában nyújtott 
önzetlen segítségét és támogatását!  S.M.M.

OKTÓBER 6-ra EMLÉKEZTÜNK

A nemzeti ünnepeknek kettős arcuk van: egy múltat és egy 
jelent idéző. A múlthoz is, a jelenhez is fűznek. Az ünnepekhez 
való viszony elválaszthatatlan a megidézett eseményekhez, de 
az ünneplő jelenhez való viszonyunktól is. A megidézett tör-
ténelmi eseményhez való személyes viszonyunk ismereteink, 

érzelmeink, érték-
rendünk, érdeklődé-
sünk és érintettsé-
günk függvényében 
alakul, és szerepet 
játszik abban, hogy 
mit jelent számunkra 
az ünnepi emlékezés.
Október 6-a a ma-

gyar nemzet gyásznapja. A 13 tábornok Aradon és Batthyány 
Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte el a halált. A sza-
badságharc bukása után a teljes terror jegyében a vértanúkról 
említést sem lehetett tenni.  

A Schéner Mihály Általános Iskola diákjai és nevelőtestülete 
ebben az évben is méltóképpen emlékezett meg az 1849. október 
6-án kivégzett 13 aradi vértanúról. Az emlékműsor az intézmény 
hatodik évfolyamos diákjainak (Borbás Petra, Deák Tamás, 
Gulyás Raul, Jaskó Mercédesz, Kovács Ferenc, Nyiczás Mó-
nika, Potocska Dzsenifer, Vrbovszki Klaudia) tolmácsolásában 
hangzott el.

Bánfi Rita
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KURATÓRIUMI KIRÁNDULÁS 
KECSKEMÉTRE

Alapítványunk a Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi 
működési pályázatán 500. 000,-Ft támogatásban részesült. A 
pályázat révén biztosítva van egész évre az adminisztráció-
hoz szükséges anyagok megvásárlása, a posta és bankkölt-
ségeink. 

A pályázat részeként kitűzőkészítő berendezést is vásárol-
tunk, melyet a „Medgyesegyházáért futás” elnevezésű ren-
dezvényen már ki is próbáltunk, hiszen minden résztvevő 
kitűzőt kapott ajándékba.

A pályázat tartalmazott egy kuratóriumi csapatépítő kirán-
dulást is. Minden kuratóriumi tagunk önkéntesként dolgozik, 
sok-sok órát tölt az alapítvánnyal kapcsolatos feladatok elvég-
zésével. Nagyon fontos, hogy néha lehetőséget teremtsünk 
olyan alkalmakra, amikor erősíthetjük csapatunkat. 

Október 16-án ilyen programon vettünk részt. Kecske-
méten voltunk, ahol ellátogattunk a Főtérre, megnéztük a 
Városházát, meghallgattuk a harangjátékot, megcsodáltuk  
a Cifrapalotát.  Sétáltunk a városban, s közben sokat tud-
tunk beszélgetni. Jó nap volt!

Hulladékgyűjtés a Schénerben
A Schéner Mihály Általános iskola diákjai a búcsú utáni 
napot ebben az évben is azzal töltötték, hogy a települé-
sen felhalmozódott papír- és vashulladékból minél többet 
összegyűjtsenek. 

A gyűjtés igazából már szeptember közepén elkezdődik. 
Az osztályokból csapatok szerveződnek, akik kiskocsival 
járják az utcákat. Felkeresik az ismerősöket, barátokat, ro-
konokat, s igyekszik mindenki minél többet gyűjteni. Min-
dig van olyan anyuka, apuka, aki felvállalja, hogy náluk 
raktározzanak, majd az összegyűjtött mennyiséget a hulla-
dékgyűjtés napján a saját autójával elhozza.

Nem kicsi a tét, hiszen az összegyűjtött papír és vas el-
lenértéke az osztályoké lesz, amit aztán az osztálykirándu-
láson a közösségek el is költenek. Valószínűleg, mire ezt a 
cikket olvassa a kedves olvasó, már minden osztály meg-
kapja a pénzt, s azt is tudni fogjuk, hogy melyik osztály 
nyerte a gyűjtési versenyt. Most csak annyit árulhatok el, 
hogy az összegyűjtött vas mennyisége 56 mázsa, a papíré, 
pedig 255 mázsa lett.

Gácsér Béláné, szervező 

Köszönetnyilvánítás
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
kuratóriuma és a gyermekek nevében szeretnék 
köszönetet mondani Ruck Mártonnak, és a 2010-
2014 között működő képviselő-testületnek, hogy 
a település költségvetési lehetőségéhez mérten, de 
jelentős összeggel támogatták alapítványunkat, 
ezáltal segítették programjaink megvalósulását. 
Külön köszönetünket fejezzük ki Forgó Pál Úr-
nak, aki négy év alatt képviselői tiszteletdíjának 
felajánlásával összesen 2.400.000,- Ft-tal tá-
mogatta az alapítvány munkáját. Ennek az ösz-
szegnek köszönhetően az elmúlt években, anyagi 
okokból egyetlen gyermek sem maradt le az osz-
tály-, illetve. csoportkirándulásról. Magas szín-
vonalú Gyermeknapi és egyéb programokat tud-
tunk szervezni, színházbérleteket vásároltunk, és 

hozzá tudtunk járulni a 
települési rendezvények 
sikeréhez. 

KÖSZÖNJÜK!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Többszöri próbálkozás után 
2014. október 8-ára végre olyan 
idő lett, hogy megtarthattuk az 
őszi kerékpáros kirándulást.  
A túra idén a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ „Az iskola közös ügyünk” 
című pályázatának támogatásával valósult meg. 

Igaz, hogy kicsit rövidebb volt a kirándulás, de aki eljött, min-
denki jól érezte magát. 

A vidám, együtt töltött perceken túl, egész délután járt a 
pusztabusz (lovaskocsi), sok új állatot is találtunk az állatsimo-
gatóban. A legfontosabb azonban, hogy mozgással töltöttük 
az egész időt. Lehetett KINCSRABLÓ-zni, ami egy nagyon 
jó stratégiai játék, strandfociztak a labdarúgás szerelmesei, 
népi játékokat lehetett kipróbálni, asztaliteniszezni, fogózni, 
futkározni és természetesen kerékpározni, kerékpározni. 

A kirándulással iskolánk teljesítette a Magyar Diáksport 
Napja program feltételeit is. 
Köszönjük minden segítőnek, hogy hozzájárult a sikeres le-
bonyolításhoz! 

Schéner Mihály Általános Iskola 

KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁS PUSZTAOTTLAKÁRA 

ÖNKÉNTES NAP A SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány szeptem-
berben együttműködési megállapodást kötött a Mező-
hegyesi székhelyű “Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 
nevű szervezettel. 

Ez az alapítvány  a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0087„ ”A 
hátrány leküzdésére – az önkéntesség elterjesztése a Me-
zőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben” című pá-
lyázat nyertese. 

Az együttműködésnek köszönhetően 2014. október 13-
án megújultak a Jókai utcai iskola kopott udvari játékai és 
teljesen lefestettük a kerítést. 

A festéshez szükséges anyagokat és eszközöket a pályázat 
részeként megvették nekünk a mezőhegyesiek, mi pedig a 
munkánkat adtuk. 

Nagyon jó nap volt! Hat óra hossza alatt letisztítottunk 
minden felületet, és le is festettük. 

Mindenki jókedvvel dolgozott, tavasszal következik a 
folytatás!

Köszönet annak a 45 segítőnek: anyukáknak, apukák-
nak, iskolai dolgozóknak, alapítványi tagoknak, a Boldog 
Otthon Alapítvány két munkatársának,  akik ezt a napjukat 
arra szánták, hogy a gyermekek környezetét szebbé tegyék!

Az önkéntesek egy csoportja
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„Hétköznapi életünk értékei és a nők”
Az ETF Alapítvány rendezvénye 
Medgyesegyházán
2014.11.15-én, szombaton
a Művelődési Házban, 10-18 óráig!

„A család kedvence”
sütisütő versenyt hirdetünk!

Házi sütik vetélkedője a 2014.11.15-i rendezvényen!
Hozz el pár szelet sütit (vagy egy kisebb 
tepsinyit) a család kedvencéből és nyerj!

Részletek az ETF Alapítvány irodájában a volt pártház 
épületében (Medgyesegyháza, Kossuth tér 3.sz. alatt), 

Zubán Alexandránál és a facebookon!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Ingatlan adásvételhez szükséges 
energetikai tanúsítvány készítése 
rövid határidővel. Szükség szerint 

ügyvédi és földhivatali ügyintézéssel.

Érd.: Muntyán János
Tel.: 06 30 381 58 73

Email.: janos.muntyan@gmail.com

TOLERANCIA NAP- FELHÍVÁS
  

Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz.

/CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT/

A békéscsabai székhelyű Egyensúly AE Egyesület égisze 
alatt működtetjük a Békés Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Házat /CsEÖH/, mellyel a hátrányos helyzetű, 
diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társa-
dalmi integrációját kívánjuk elősegíteni. Arra törekszünk, 
hogy ezeket a csoportokat ne érje semmilyen hátrányos 
megkülönböztetés - különös tekintettel a nemre, korra, etni-
kai hovatartozásra, szociális helyzetre vagy fogyatékosságra 
– egyenlő eséllyel kapjanak lehetőséget céljaik elérésére.
2014. november 16-án széles körben kívánunk megemlé-
kezni a Tolerancia Nemzetközi Napjáról.  

„Az UNESCO kezdeményezésére az ENSZ - az 1993. évi 
48/126-os számú határozattal - az 1995-ös évet a toleran-
cia évének nyilvánította, amikor nagyszabású nemzetközi 
kampányt szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség 
jegyében. 1995. november 16-án az UNESCO tagállamai 
elfogadták a tolerancia elveiről szóló nyilatkozatot és az ez-
zel kapcsolatos akciótervet. A tolerancia nemzetközi napja 
ebből az eseményből nőtt ki, mint évenkénti alkalom arra, 
hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, tár-
sadalmi színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk 
ennek helyi vagy globális problémáit.

Az ENSZ Közgyűlése az 1996. december 12-i 51/95-ös 
számú határozattal hivatalosan is felszólította a tagállamo-
kat, hogy november 16-án tartsanak tolerancia napot.”
Ezúton is kérjük Békés megye településeit, az önkormány-
zati intézményeket, helyi civil szervezeteket, hogy e jeles 
napon újítsuk meg együtt a tolerancia iránti elkötelezettsé-
günket. 

Javasoljuk, hogy az érintett napon, délután 14 órakor a 
települések főutcáin figyelemfelhívó sétával emlékezzenek 
meg a résztvevők a toleranciáról, a kölcsönös megértés és 
tisztelet alapjáról. A résztvevőket megkérhetik, hogy hoz-
zanak magukkal egy kendőt, melyek végeit összefogva 
együtt gyalogolnak egy rövid távot. Ezzel szimbolizálják a 
sokszínűséget. 

Bármilyen más elképzelés, formáció megvalósítható. Öt-
leteikre fogadókészek vagyunk! 
Kérjük elérhetőségeinken, jelezzék vissza csatlakozási 
szándékukat!

Herczegné Számel Annamária, irodavezető:
Tel.: 20/264-4463,

E-mail.: eselyhaz.bcs@gmail.com

ÓVODÁS GYEREKEK SZÜLEI FIGYELMÉBE

/Részletek a Lurkóvilág című folyóiratban megjelent írásból, 
melyet érdemes teljes terjedelemben végigolvasni az Interne-
ten is, Aludjanak vagy ne aludjanak a gyermekek az óvodá-
ban? címmel, dr. Gőbel Orsolya tollából./ 

Ha aludni talán nem is szeret mindenki felnőtt korára, de 
abban biztosak lehetünk, hogy alvásra mindenkinek szüksége 
van. Minél fiatalabbak vagy idősebbek vagyunk, annál inkább.

Egy kisgyermek élményekkel teli délelőttje, és az ebéd „fá-
radalmai” után a testnek jól esik a csend és a pihenés (minden 
belső folyamat ezt kívánja). Eltérően a felnőttek éber-elemző 
állapotú élmény-megmunkálásától, a kisgyermekek élmény-
feldolgozásának nagy része alvás alatt történik. Az alvás pi-
hentető szakaszaiban jelennek meg a feldolgozó periódusok (az 
ún. REM fázisok), melyek során az agy mintegy szortírozza, 
továbbítja, mélyíti, „helyére rakja” a velünk történt események 
élménytartalmait. Ezáltal az agy felfrissül, újra kipihentté, 
befogadóvá válik. Az idegsejtek közötti összeköttetések nin-
csenek túlterhelve, regenerálódhatnak. Pihennek az agyi „él-
ménybeszállítók” is, mint a szem, a fül… A csend éltető erő az 
agynak, ugyanúgy, mint a friss levegő.

Számos óvodában nem „sikk” délután aludni. Van olyan 
koncepció, miszerint a nagycsoportosok már ne is aludja-
nak, s ez a (téves) gondolat részét képezi az iskolára való 
„felkészítésnek”. 

„Hadd edződjenek a gyerekek, az iskolában már úgysem al-
hatnak!” – halljuk nem is olyan ritkán. Ugye egyikünk sem 
gondolja komolyan, hogy az óvodáskorban szükséges alvást 
nem az óvodáskorban kellene „lealudnia” a gyermekünknek! 
Hogy az alvásmegvonás bármiben segítheti őket! Az előbb 
említett edzés legfőképpen azt jelentené, hogy hagyjuk, hogy 
kialudják magukat akkor és ott, ahol erre szükségük van – az 
óvodában éppúgy, mint otthon.

Vannak gyermekek, akik kiscsoportban úgy érkeznek, hogy 
otthon nem alszanak délután/ebéd után. Olykor mi szülők biz-
tatjuk az óvónőket, hogy „Sose alszik délután, nincs szüksége 
rá! Ne is tessék altatni – hallani a szülőtársaktól -, mert akkor 
nagyon nehezen alszik el otthon nekem, olykor csak este 10-
kor!”, vagy „Ha délután alszik, nem tudom este elaltatni….”.

Egy kisgyermek, aki nem alszik délután, annak oka van, 
hiszen minden egészségesen nevelkedő kisgyermek szeret 
aludni, és igényli az alvást. Ha otthon nincs idő aludni (majd 
a babakocsiban a bevásárláskor), ha állandó zaj van, ha a 
szülőnek nem fontos, hogy a gyermekük aludjon, ha nincs 
rendszeres napirend, amiben fontos a napközbeni alvás, ha a 
„kocsiban majd alszik” felkiáltással elmarad a csend, a nyu-
godt környezetben való pihentető álom, akkor a gyermekek 
igyekeznek megfelelni ezeknek az elvárásoknak, és nem al-
szanak, vagy „lopva” alszanak. 

Ne higgyenek annak a látszatnak, hogy nem szeretne alud-
ni egy gyermek! Higgyenek abban, hogy a gyermeküknek 
szüksége van pihenésre, alvásra, a dinamikus napszakok után 
a csendre, a nyugodt élményfeldolgozásra, ami nagyban elő-
segíti a tanulást, az információk elraktározását, elmélyítését, 
egymással való összekötését, végső soron az „okosodást”. 

Közreadta: Varga Jánosné, óvodavezető
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TÁJÉKOZTATÁS SZÉKHELYVÁLTÁSRÓL

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2014. 
október 27-ei közgyűlésén arról döntött, hogy az 
egyesület székhelye (és ezzel a munkaszervezeti iroda 
is) elköltözik Medgyesegyházáról Medgyesbodzásra.

Az egyesület munkatársai az új munkavégzési helyen, 
a Medgyesbodzás, ktr. 013/20 hrsz. alatt (víztoronnyal 
szemben, a zöld épület emeleti részén) továbbra is várják 
az ügylefeleiket, illetve a pályázati lehetőségek iránt ér-
deklődőket! 

Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, a helyi vállalkozáso-
kat, hogy kifizetési kérelmeket  december 31-éig lehet be-
nyújtani, az ismert elektronikus felületen. Ahogy korábban, 
az irodánk továbbra is tárt kapukkal várja az ügyfeleket!                                          

Ruck Márton

„Hétköznapi életünk értékei és a nők”
Az ETF Alapítvány rendezvénye 

Medgyesegyházán
2014.11.15-én, szombaton a Művelődési Házban, 

10-18 óráig!
Érték a család, az egészség, és emberi 
alkotó képességünk,
mellyel szebbé, jobbá tesszük a magunk 
és környezetünk életét.

Az ETF Alapítvány ezen értékeket, és az 
ezek teremtésében fontos szerepet betöltő nőket a 
középpontba állítva rendezvényt szervez, melyre 
szeretettel várja az érdeklődőket. Előzetes a rendez-
vény programjából:

Délelőtt előadások és utána az előadókkal beszél-
getések lesznek, fókuszban a család, a gyerekneve-
lés és az egészség-betegség témaköreivel.

Délután kiállítás és közös műhelymunka, melynek 
keretében patchwork, goblen és szappankészítés, 
csipkeverés fortélyaival ismerkedhetnek a résztve-
vők. A programot helyi művészeti csoportok fellépé-
sei teszik még színesebbé.

Részletek hamarosan megjelenő plakátjainkon 
és a facebookon!

- Próbáld ki magad, próbáld ki a festegetést, miért ne 
valósítanád meg az álmaid? Szólongatott valami belső 
hang folyamatosan, de csak úgy tíz éve jött meg a bátor-
ságom, addig csak a gondolat szunnyadt bennem, vala-
hol tudat alatt, mélyen. Annak ellenére, hogy így emlé-
kezem, nem valami különleges az én történetem, mert 
kemény élethelyzet hozta felszínre mindazt, ami még ma 
is kiteljesedőben van. Nem ilyen sorsot képzeltem ma-
gamnak, nem az egyedüllétre vágytam! 

Mindig is háziasszonynak készültem, a család volt az 
első. A gyerekek kirepültek, ketten maradtunk a férjemmel, 
akit egy súlyos betegség vitt el mellőlem. Magányos let-
tem- törtek felszínre a szavak könnyeivel együtt Kovácsné 
Jánosné, lánykori nevén Laczó Juditnak, aki KoLa néven 
fémjelzi egy ideje alkotásait, ezzel is utalva házassága fon-
tosságára.   

- Akkor, tudsz beszélni a szárnypróbálgatásaidról?- 
kérdeztem időt hagyva a megnyugvásnak.

- A férjem 2006-ra olyan súlyos beteg lett, hogy 24 órás 
felügyeletet, ápolást igényelt. Ellátásán túl tehetetlen let-
tem, mert hallgattam, ahogy jajgat fájdalmában, figyeltem, 
ahogy nehezen lélegzik, lestem percenként, hogy mi van 
vele. Bajain nem tudtam enyhíteni, ő látta, hogy ez bánt, 
s számára is idegesítővé vált ez az állapot. Valamit csi-
nálnom kellett. Elkezdtem sebesen ruhát varrni, fordítva 
pászítottam össze, dühömben széttéptem. Megőrültem, le 
kellett állítanom magam. Leültem önmagammal szembe 
és tudatosult, hogy mindig is érdekelt a művészet, hogy 
az ilyen témájú cikkeket olvastam elsőként az újságban, 
előszeretettel hallgattam a rádióban, néztem a tévében az 
ilyen műsorokat. Igen, neki kellett fognom, engedni kellett 
a késztetésnek! 

Voltak otthon 10x10 centis lapocskáim, azokra rajzol-
gattam életmozzanatokat, ételeket, állatokat, használati 
tárgyakat. Csináltam is belőlük egy mozaikot Körforgás 
néven. Ma is ebben a körforgásban vagyok, vagy inkább 
útkeresésben.  
- A folytatás?

- Azóta sincs megállás! Rajzolás után festettem, festés 
után rajzoltam, most az agyaggal kacérkodom. Egyre töb-
bet beszéltem róla, hogy mit csinálok, híre ment a boltok-
ban, a piacon. Jöttek hozzám házhoz megnézni a képeket, 
kértek is tőlem egy-egy rendezvényre felajánlásként. Las-
san kitudódott és magam is nevezgettem ide-oda. A közön-
ség láthatott tőlem darabokat Dinnyefesztiválon, Medgyes-
egyházi Napokhoz fűződő kiállításon, Tehetségek Napján, 
készült egy naptáram is, aminek nem tudom mi lett a sorsa. 

- Volt azért meghatározó sikerélmény is, ha jól tudom!

- Öt éve Békéscsabán a Munkácsy múzeumban fél évig volt 
kiállítva Parád nevű képem, de 2010-ben a Gyuláról a románi-
ai Zerindre úszó „Betlehem” alakjain is sokat munkálkodtam 
a József Dezső Amatőr Szakkör és Alkotótábor Egyesület 
berkein belül, melynek tagjaival közös tárlatunk is volt már a 
gyulai  megyei kórház Pándy Galériájában. Idén decemberben 
talán sikerül helyben is megjelennünk a Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete jóvoltából. Hálás va-
gyok a gyulai székhelyű alkotó közösségnek, de főként Sütő 
Jánosnénak. Ő vitt be engem a gyulai szervezete, de a leg-
többet azért köszönhetem neki, mert a párom elvesztése utáni 
befelé fordulásomból Erzsike hozott vissza a festészetbe. 

- Emlékszem, hogy mondtad keddenként jársz a fürdővá-
rosba a műhelyekre, helyben nincs is közösséged?

- Sajnos nincs, pedig sokat jár ezen az agyam! Ahogy em-
lítettem Sütőné, Erzsike, de Orestyák Jánosné is jár velünk 
Gyulára, most Tóth Nóri csatlakozott hozzánk. Itthon is bol-

dogan összejönnénk! 
Gyakran fantáziálok arról, 

hogy a Malom épületében lehet-
ne egy alkotóház, műhely. Be-
férne oda mindenféle művészet, 
kreatív foglalatosság. Látom 
magam előtt a festőállványokat, 
spalettákat, varrógépeket, szö-
vőszéket, agyagozó korongot. 
Felébredve egy teremmel is be-
érnénk, ez olyan kicsinyítettje az 
előbbinek, csak lenne!

Baukó Ildikó
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Görgényi Tamás: „Tudod, kisfiam,” kezdetű versében gyereke 
létével kapcsolatban írja „Tudod, kisfiam, /neked nem kell a 
leggyorsabbnak lenned/ legjobbnak sem kell lenned sosem /és 
az sem baj, ha nem vagy a legszebb/ se legerősebb, és nem vagy 
első soha semmiben /nem kell mindent megtanulnod/ nem 
fontos mindent értened/ nem kell tudni mindent/ s töprengeni 
mindenen / nem kell mindent látni, kipróbálni / s nem kell min-
denkit ismerni sem /nem kell feltalálnod semmit / s nem kell 
fölfedezned  új földrészeket / nem kell eljutnod a holdra / nem 
kell megszámolnod a végtelent / se megnevezned a névtelent / 
nem kell sikert elérned/ nem kell nyerned semmilyen versenyen 
/ nem kell semmit bizonyítanod, sem megszolgálnod, sem kiér-
demelned/ nem tartozol senkinek semmivel/nem kell elszámol-
nod, /mindent ajándékba kaptál /nem kell fejlődnöd /nem kell 
jónak lenned/ én nem azért szültelek, / hogy neked bármit is 
kelljen / csupán azért, hogy szeresselek, / és hogy neked szeret-
ni alkalmad legyen.”

Valóban, Isten azért szült, teremtett, és kaptunk ajándékba 
mindent, hogy szerethessen, és hogy nekünk is alkalmunk le-
gyen szeretni Őt és a teremtményeit. Ez a földi életünk, létünk 
igazi értelme és boldogságunk. 

Mindenszentek és halottak napja alkalmával gondolunk 
elhunyt szeretteinkre, őseinkre, minden emberre. Imádkozva 
gondolunk rájuk, mert hisszük, hogy létük folytatódik a ha-
lál után. Mi, a zarándok egyház tagjai gondolunk a megdicső-
ült egyház tagjaira, minden szentre; és gondolunk a szenvedő 
egyház tagjaira, az el nem kárhozott, de még nem üdvözült 
testvéreinkre. Ők a szenvedés állapotában, magatehetetlenül 
várják Isten irgalmas bocsánatát. Segíteni tudunk nekik értük 
felajánlott imádságainkkal, vezeklésünkkel, áldozatainkkal, 
szeretetből fakadó tetteinkkel. 

A Szentháromság egy Isten irgalmas szeretetét kérjük, hogy 
Jézus Krisztus megváltó érdeméért nyerjenek bocsánatot és jus-
sanak az örök boldogságra, Isten színelátására. 

„Hallgasd meg esedezésüket jóságos Istenünk, hogy amint 
erős hittel valljuk Fiad feltámadását a halálból, gyanúgy erős 
reménnyel várjuk elhunyt gyermekeid föltámadását is. Adj, 
Uram, örök nyugodalamat nekik, és az Örök Világosság fé-
nyeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Ámen”

Kémenes Csaba, plébános
  

 

Ildikó, hogyan lesz most a lapzárta? Mondtam mindig: Matyi 
bácsi, szokásosan, gondolom kész az anyag! Kész volt. Mindig. 
Többnyire legépelve, ritkán kézzel írottan. A kéziratok a hely 
és a helyiek történetei a múltból naprakészek voltak hétről 
hétre. Naprakészek voltak a hiteles emlékezetben, s a fiók 
mélyén lapulva is. A Medgyesegyházi Hírlap kiadásának 
első évtizedében sokat találkoztunk, sokat dolgoztunk együtt, 
s még többet beszélgettünk. Akkoriban publikált Oravecz 
Mátyás aktívan lapunkban.

Nem lehetett csak úgy, simán átvennem a helyi újságba szánt 
sorokat, találkoznunk kellett, mert Matyi bácsi meg akart bizo-
nyosodni róla, hogy vissza tudta adni írásban mindazt, amit meg-
élt, átélt, közölni akart. 

Ildikó, kérem, jöjjön el hozzánk, tudom, hogy elfoglalt, de mi 
alkalmazkodunk, szívesen látjuk! Mentem is mindig örömmel, 
mert kedves feleségével, Manyi nénivel együtt közösségi, szelle-
mi útravalót pakoltak munkásságom batyujába. Egyszer nagyon 
meg is leptek, mert elém tettek egy halom, általam Medgyesről 
jegyzett cikket, melyeket az egyik megyei napilapban, akkori 
munkahelyemen adtak közre. Matyi bácsi azt mondta, már ez is 
történelem, csak újkori!

Tetszett a humora, optimizmusa, nyitottsága, közösségért való 
tenni akarása, szorgalma és bölcsessége is. Ő már csak tudta 93 
évesen, hogy hogyan kell az életben minden gondon, bajon átjut-
ni, emberséggel helytállni és a sokszínű lelki gazdagságot meg-
őrizni, átadni az utódoknak.

Reánk hagyományozta, hogy el kell fogadni a sorsunkat, az 
emberi élet korlátait, a mindenkori napi adott helyzeteket és ki 
kell belőle hozni mindent, amit csak lehet. Ő az életével meg is 
mutatta, hogy sem a külső társadalmi körülmények, sem az élet 
megpróbáltatásai, sem a betegségek, sem korának előre haladása 
nem gátolta abban, hogy tevékeny maradjon.

Talán segítette őt az is, hogy tisztelte a Teremtőt, jóban volt az 
Istennel, hitt az örök életben, tartotta és gyakorolta a keresztény 
értékrend útmutatásait. Az Evangélikus Élet lapnak korábban nyi-
latkozta: „Evangélikus családban születtem és nevelkedtem, de ha 
nem így lett volna, akkor is ehhez a felekezethez szerettem volna 
tartozni, annyira megragadott a tanítás tisztasága, egyszerűsége. 
Szeretek evangélikus lenni. Nagyra becsülöm Luther munkássá-
gát. Hitem velejárója, hogy naponta olvasom a Bibliát, és rendsze-
resen imádkozom,mert Istennek tetsző életet akarok élni.”

Matyi bácsi teljes életet élt, melyet átitatott a közösségi gon-
dolkodás, a közösségért való cselekvés, ugyanúgy tisztelte kor-
társait, a fiatalokat, mint a múlt nagyjait, helytörténeti értékeit is. 
Emlékeket, adatokat, képeket, dokumentumokat halmozott fel az 
utókornak…

S, most eljött a „földi lapzárta” ideje számára is, mi, pedig 
csak fájlaljuk, hogy sorra elmaradnak mellőlünk a medgyesi 
közélet fontos szereplői. 
Ég Önnel, Matyi bácsi!

Baukó Ildikó
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